
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                  

наказ Державної судової                  
адміністрації України 

від 14.08.2018  № 401 

 

ОПИС  

гербової печатки місцевих загальних судів, апеляційних судів, 

місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, 

місцевих адміністративних судів,  

апеляційних адміністративних судів 

 

1. Печатка суду має форму правильного кола діаметром 40 мм. 

 

2. Краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм. По бортику за 

годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом, виконаним кеглем 3-4 

(висота букв 1 мм) у негативному зображенні, розміщується напис "Україна", 

з обох боків обрамлений шестикутними зірочками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3. У центрі печатки розміщується зображення малого Державного 

Герба України завширшки 8 мм, заввишки 12 мм, яке обрамляється колом 

діаметром 20 мм. Зображення має ефект тіні. 

  

4. Під зображенням малого Державного Герба України по колу 

печатки зліва направо центровим способом розміщується ідентифікаційний 

код суду згідно з ЄДРПОУ. 

 

5. На полі між зовнішнім обрамленням печатки і обрамленням герба 

по колу зліва направо центровим способом одним рядком розміщується 

повне найменування суду. Напис найменування суду виконується рубленим 

шрифтом, кеглем 10 печатним. Найменування суду на печатці повинно 

відповідати назві, вказаній у відповідному Указі Президента України про 

утворення суду. 

 

6. На нижньому стику напису найменування суду по колу зліва 

направо центровим способом розміщується напис "Україна", з обох боків 

обрамлений шестикутними зірочками. 

 

7. Усі написи на печатках виконуються українською мовою 

спеціальним шрифтом (Arial). 

 

8.  Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується 

штемпельна фарба синього кольору. 

 



9.  Гербова печатка суду містить ступені захисту, а саме: растрове 

поле, герб з ефектом тіні, захисне плетіння, тангірна сітка, мікротекст. Для 

підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється 

складним графічним малюнком. 

 

10.  Растрове поле – на  внутрішнє поле кола печатки із зображенням 

малого Державного Гербу України, в якості фонового зображення, 

наносяться мікрокрапки різного діаметру, щільно прилеглі одна до одної, 

утворюючи різні зображення. Щільність крапок 40 – 70 одиниць на см.  

 

11.  Тангірна сітка (гільошірна сітка) – від зовнішнього контуру поля 

із зображенням малого Державного Гербу України наносяться лінії 

товщиною 0,1 мм у вигляді сітки (переплетені (пересічні) лінії, розташовані 

закономірно). Зовнішній діаметр кола із сіткою складає 23  мм.  

 

12.  Захисне растрове зображення – на відстані 2 мм від зовнішнього 

контуру тангірної сітки відображається рельєфне зображення "колосок". 

Зовнішній діаметр кола з плетінням складає 26 мм.     

 

 

 

В. о. начальника управління з питань 

об’єктів державної власності                О. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                  наказ Державної судової                  
адміністрації України 

від 14.08.2018 р.  № 401 

 

ЗРАЗОК ГЕРБОВОЇ ПЕЧАТКИ СУДУ 
 

 

 

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приклади гербових печаток апеляційного суду, окружного 

господарського суду, апеляційного господарського суду,  

апеляційного адміністративного суду 

 

 

 

 
         

 

 

           
 

 

Захисне зображення “колосок” 

Бортик із мікротекстом (кегель 3-4, 

висота букв 1,0 мм)  

Тангірна сітка (лінії товщиною 

0,1 мм у вигляді сітки) 

Растрове поле (щільність крапок               

40-70  одиниць на см) 

Герб з ефектом тіні 


